
Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3812/BVHTTDL-VP
V/v trả lời kiến nghị của cử ứi gửi tới Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2018
sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh 
Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 283/BDN ngày 
06/7/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị xem xét cho các chùa Khmer được thả đèn giỏ nhân dịp lễ hội 
Ok - Om - Bok nhằm giữ gìn và phát huy nét truyền thống của đông bào 
Khmer (Câu sổ 4).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau:

Hoạt động thả đèn gió/đèn hời trong lễ hội Ok - Om - Bok của người Khmer 
được cộng đồng thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, ữong điều kiện không gian, môi 
trường hiện nay, việc thả đèn trời có nguy cơ xảy ra cháy nổ, gây hậu quả nghiêm 
trọng, khó kiểm soát và quy trách nhiệm cho cá nhân, tổ chức cụ thể. Thực tế, đã có 
không ít trường hợp cháy xảy ra do thả đèn ừời. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho 
cộng đồng, Thủ tướng Chinh phủ đã ban hành Quyết đinh số 95/2009/QĐ-TTg 
ngày 17/7/2009 về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, 
đốt và thả “đèn trời’\  Tại Điều 1 của Quyết đinh đã nêu rõ: “Nghiêm cấm mọi tổ 
chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn 
trời” trong phạm vi cả nước”. Vì vậy, đề nghị địa phương thực hiện nghiêm Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Trà Vinh để trả lời cử tri./. /

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)\
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo)-,
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Trà Vinh;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thú trưởng, Cục DSVH, 

Cục VHCS, Cổng TTĐT Bộ;
-  Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

Nguyên Ngọc Thiện


